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Příkaz děkanky FMT 

k realizaci mimořádných opatření s ohledem na šíření koronavirové epidemie COVID-19 
na Fakultě materiálově-technologické 

 
 

 
Usnesením Vlády České republiky č. 491 ze dne 30. dubna 2020 o přijetí krizového opatření 
(přítomnost žáků a studentů na vzdělávání) byla povolena osobní přítomnost studentů při studiu na 
vysoké škole, a to za splnění podmínky přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině, přičemž toto 
omezení se netýká klinické a praktické výuky a praxe.  
  
 
Tímto příkazem nařizuji:  
 

1. vedoucím kateder koordinovat na katedře osobní přítomnost studentů a nahlásit předem tuto 
osobní přítomnost studentů proděkance pro pedagogickou činnost (jména studentů, místnost 
a čas osobní přítomnosti studentů na univerzitě),  

2. vedoucím katedry následně informovat proděkanku pro pedagogickou činnost o realizaci 
osobní přítomnosti studenta na univerzitě,  

3. vedoucím katedry organizovat osobní přítomnost studentů tak, aby byla splněna podmínka 
přítomnosti nejvýše 15 studentů ve skupině. 

 
 
Studentům závěrečných ročníků bude osobní přítomnost umožněna pouze po předchozí domluvě a 
souhlasu pedagoga (konzultanta) a vedoucího kvalifikační práce a to pouze v době, kdy je pedagog 
nebo vedoucí kvalifikační práce na univerzitě přítomen. 
 
 
Vzhledem k dříve vydaným mimořádným opatřením ministerstva a nařízení vlády bylo již 
rozhodnuto, že výuka na VŠB – TUO do konce akademického roku 2019/2020 bude zajištěna 
distanční formou, a proto tímto příkazem stanovuji, že osobní přítomnost se povoluje pro studenty 
závěrečných ročníků: 
 

• na konzultaci za přítomnosti nejvýše 15 osob (včetně osoby, která poskytuje konzultaci) a to 
pouze ve výjimečných  případech, kdy nelze konzultaci provést distančně,  

• na laboratorní, experimentální nebo uměleckou práci  pro realizaci závěrečných prací v 
rámci studia v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu za 
přítomnosti nejvýše 15 osob, 

• na individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní 
literatur. 

 
  
Vstup studentů ostatních ročníků do prostor VŠB-TUO je povolen jen v nezbytně nutných 
 případech, které musí být vedoucím katedry předem konzultovány a odsouhlaseny děkankou FMT 
prof. Dobrovskou.  
  
Přítomnost studentů ostatních ročníků je v souladu s nařízením rektora TUO_PRI_20_015 povolena 
jen v případě individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání 
studijní literatury. 
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Osobní přítomnost studentů na vysoké škole ve výše uvedených případech je možná pouze při 
splnění následujících podmínek: 

• při každém vstupu odevzdá písemné čestné prohlášení, že:  
- neměl příznaky virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, 
- nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření,  
- je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. 

horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 
 
Čestné prohlášení je k dispozici na webových stránkách univerzity. Studenti odevzdají čestné 
prohlášení vedoucímu laboratoře nebo příslušnému pedagogovi. 
 

• U vstupu do budovy, do laboratoře nebo zkušební místnosti:  
- provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí vysoká škola,  
- musí mít povinnou ochranu horních cest dýchacích. 

 
Čestná prohlášení studentů si pedagogové nechají u sebe a  kopii  zašlou emailem  na studijní 
oddělení. Kopie  bude uložena do spisu studenta a po 30  dnech skartována. 
  
Tento příkaz nabývá platnosti jeho zveřejněním a účinnost dnem 11.5.2020. 
 

 
 
 
 
 
 
            Prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc. 
                 Děkanka  


		2020-05-11T15:54:10+0200
	prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.




